
 

 
 

ŠAMANKA - listopadové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.11.18    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém  
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 200,- + 50,- za půjčení bubnu                      

2.11.18     
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

5.11.18     
PO 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

6.11.18    
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

6.11.18    
ÚT 

19:00 

David Zahradník a                           
Markéta Kušičková                     

- Na zimu do teplých 
krajin  

zadní 
čajovna 

Na několik okamžiků se všemi smysly 
přenesete do Indie.  Jaké by to asi bylo 
strávit tam několik měsíců?  Přijďte si to 
velmi živě představit na večer nejen s 
promítáním.  Doporučený vstup 150,-   

Více na www.peterbartal.cz 

8.11.18        
ČT 

19:00 
AUM meditace s 

tibetskými mísami 
zadní 

čajovna 

Na četná přání a prosby přišla konečně 
odpověď!  Pro mnohé vytoužený večer 

s tibetskými mísami.   

9.11.18     
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

10.11.18     
SO 

8:30 
Moderní webdesign                         

od A do Z 
seminárka 

 Zaměřit se na tvorbu webů je ta 
správná volba - stačí se rozhlédnout.  

Ať už se ztrácíte v nových front-endech 
nebo vám chybí povědomí o 

současných trendech, toto školení vás 
vybaví vším potřebným do praxe.      

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 



11.11.18     
NE 

8:30 
Základy programování 
(jazyky C#, Java, PHP) 

seminárka 

Baví vás práce na počítači a chtěli 
byste si zkusit programovat, nebo vás 

láká možnost práce v tomto oboru?  
Toto školení je právě pro vás :)                                    
Více informací a přihlášky na 

www.itnetwork.cz 

12.11.18   
PO 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

12.11.18   
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Když přijde hlad, je třeba zalézt do 
vyhřáté čajovny a pořádně se opřít do 

strun!   

13.11.18     
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

15.11.18     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém  
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 200,- + 50,- za půjčení bubnu                      

16.11.18     
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

17.11.18     
SO 

13:00 
1. setkání příznivců 

Sueneé Universe 
seminárka 

Zpravodajský server Sueneé Universe 
vás zve na oslavu svého pětiletého 

výročí.  Můžete se těšit na přednášky a 
panelové diskuze se zajímavými hosty, 

včetně jednoho speciálního.                               
Více na www.suenee.cz 

18.11.18      
NE 

8:30 
Objektové programování 
(jazyky C# .NET, Java, PHP) 

seminárka 

Základy už zvládáte a chtěli byste se 
dozvědět, co jsou to ty objekty, a nebo 

se rovnou chcete naučit objektově 
myslet?  Více informací a přihlášky na 

www.itnetwork.cz 



19.11.18     
PO 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

20.11.18      
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

23.11.18    
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

23.11.18    
PÁ 

18:30 

Terapie Pocitu: 
Jednoduchá cesta                        

do pohody                                       
- Hana Růžičková 

seminárka 

Přednáška, která vám zprostředkuje 
odpovědi, které by každý rád znal, a 

možnost prožít vaši světelnou podstatu.                                             
Více na www.terapiepocitu.cz 

25.11.18     
NE 

8:30 
Firemní vývoj softwaru - 
UML a návrhové vzory 

seminárka 

Třívrstvá architektura, GRASP, GoF, 
fasáda, továrna, IoC, SOLID.  Vývoj 

softwaru je v současnosti spíš 
architektura.  Naučte se navrhovat 

reálné aplikace!  Více na 
www.itnetwork.cz 

26.11.18     
PO 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

26.11.18     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Když přijde chlad, je třeba zalézt do 
vyhřáté čajovny a pořádně se opřít do 

strun!   

27.11.18     
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

28.11.18     
ST 

19:00 
Být ve spojení                                   
- Jiří Šmejkal 

zadní 
čajovna 

Na naší cestě obvykle narazíme na 
překážky, které je třeba zdolat.  Večer 

věnovaný právě tomuto tématu.                               
Více na www.bytvespojeni.cz 

29.11.18     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém  
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 200,- + 50,- za půjčení bubnu                      



30.11.18     
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

30.11.18     
PÁ 

17:00 Povídací sraz Itnetwork   
I ajťáci si potřebují jen tak pokecat.                

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

          

Změna programu vyhrazena 
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